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DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ 
V CESTOVNOM RUCHU  

S PRÍKLADMI GRAFICKÝCH 
A KARTOGRAFICKÝCH METÓD 
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TRANSPORT ACCESSIBILITY IN TOURISM  WITH  EXAMPELS OF GRAFIC AND 
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Abstract 
Transport accessibility can be considered as one of the most important factors for the 
development of tourism. This paper presents selected graphic and cartographic approaches 
and projections to the study of accessibility. Evaluation of accessibility of a tourist region or 
centre in the best way requires combination of several approaches and use different methods 
of accessibility evaluation. 
Key words: accessibility, tourism, distance, transport infrastructure, grafic and cartographic 
techniques 
 
Abstrakt 
Dopravná dostupnosť je považovaná za jeden z najdôležitejších faktorov rozvoja cestovného 
ruchu. Preto hodnotenie dostupnosti regiónov cestovného ruchu i jednotlivých stredísk si 
vyžaduje našu pozornosť prostredníctvom  selekcie správnych prístupov a metód. V tomto 
článku sa stručne venujeme vybraným grafickým a kartografickým metódam, ktoré sa 
najčastejšie používajú pri znázorňovaní dostupnosti. 
Kľúčové slová: dostupnosť, cestovný ruch,  vzdialenosť, dopravná infraštruktúra, grafické 
a kartografické metódy  
 
Úvod 
Cestovný ruch je kľúčovým odvetvím,  ktoré by malo zabezpečiť rozvoj regiónu v mnohých 
regiónoch Slovenska. K rozvoju cestovného ruchu prispel podľa Michniaka (2010 a 2014a) 
predovšetkým rozvoj dopravy, s čím bezprostredne súvisí dostupnosť regiónov cestovného 
ruchu. Na rozdiel od pojmu mobilita, ktorý vyjadruje skutočný pohyb osôb alebo nákladu v 
priestore, dostupnosť je podľa neho vlastnosťou miesta alebo jednotlivcov vyjadrujúcou  
schopnosť dosiahnuť  stanovený cieľ alebo skupinu cieľov. Dostupnosť regiónu tak môžeme 
definovať ako ľahkosť dosiahnutia regiónu z iných miest alebo regiónov (Michaniak 2009 
a 2010). Dobrá dostupnosť regiónu tak prispieva k celkovej atraktivite územia z hľadiska jeho 
potenciálnych návštevníkov. Naopak slabá dostupnosť regiónu môže viesť k nedostatku, 
prípadne aj odlivu turistov do lepšie dostupných regiónov s podobnými podmienkami. V 
našom príspevku sa pokúsime  poukázať na príklady grafických a kartografických metód 
znázorňovania dostupnosti v kontexte rozvoja oblastí cestovného ruchu. 
 
Predpoklady cestovného ruchu  
Cestovný ruch má v porovnaní s inými hospodárskymi odvetviami prierezový charakter a na 
jeho realizácii sa priamo podieľa celý rad ďalších odvetví, ako napr. doprava, kultúra, 
stavebníctvo, zdravotníctvo, priemysel, poľnohospodárstvo a i. (Michniak 2009; Gúčik 2010). 
Pre jeho existenciu a rozvoj sú veľmi dôležité predpoklady (podmienky, či faktory), ich 
všeobecné zákonitosti v konkrétnych oblastiach. V kontexte dostupnosti sú to dopravné 
realizačné predpoklady, s ktorými dostupnosť priamo súvisí. Preto sa v úvode článku 
venujeme predpokladom (podmienkam) rozvoja cestovného ruchu. 
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Podmienky pre cestovný ruch sa podľa Mariota (1983, cit. in Mitríková 2014), Holečka a kol. 
2005, Gučíka (2010) a Matušíkovej (2013) obvykle členia na lokalizačné predpoklady, 
selektívne predpoklady a realizačné predpoklady.  

Lokalizačné predpoklady umožňujú umiestnenie (lokalizáciu) aktivít cestovného ruchu 
do určitej oblasti. Rozhodujúcou je geografická poloha konkrétneho miesta, prírodné 
a kultúrno-historické predpoklady. Prírodné predpoklady cestovného ruchu priamo súvisia 
s rozmanitosťou prírodného prostredia na Zemi; sú výsledkom dlhodobého vzájomného 
pôsobenia rôznych prírodných činiteľov. Patria tu, klíma, vodstvo, reliéf, fauna a flóra. 
Kultúrno-historické predpoklady vyplývajú z výsledkov tvorivých aktivít človeka, súvisiacich 
s historickým vývojom územia. Ich hodnotenie umožňuje vyjadriť potenciál krajiny pre CR, 
schopnosť územia poskytnúť podmienky pre rozšírenie CR – potenciálny charakter. 

Selektívne predpoklady cestovného ruchu vyjadrujú spôsobilosť spoločnosti danej 
krajiny, či destinácie podieľať sa na cestovnom ruchu aktívne i pasívne. Tzn. prijímať 
účastníkov cestovného ruchu, alebo sa nimi stať. Umožňujú selekciu tých obyvateľov alebo 
tých oblastí, ktoré majú najlepšie predpoklady pre účasť na cestovnom ruchu. Podľa jedného 
z členení sa delia na objektívne a subjektívne. Objektívne predpoklady (politické, ekonomické 
a demografické) zahrňujú súbor faktorov ovplyvňujúcich cestovný ruch územia. Medzi 
základné politické faktory stimulujúce rozvoj turizmu patrí všeobecne mierové usporiadanie 
sveta bez vojnových konfliktov akéhokoľvek rozmeru. Medzi kľúčové ekonomické faktory 
stimulujúce rozvoj turizmu patrí dosiahnutá životná úroveň obyvateľstva a s ňou súvisiaci 
fond voľného času. Existuje priama úmera medzi životnou úrovňou  obyvateľstva určitého 
štátu a jeho podielu na turizme. Z demografických faktorov  sú to napr. veková štruktúra, 
vzdelanie, podiel mestského obyvateľstva a stupeň jeho koncentrácie a i.  Subjektívne 
predpoklady (psychologické, sociologické a i.) ovplyvňujú rozhodovanie ľudí o účasti na 
cestovnom ruchu. Dôležitú úlohu v rámci subjektívnych predpokladov rozvoja turizmu hrajú 
skúsenosti s cestovaním. Významnú úlohu tak hrá marketing, reklama, ktoré majú vplyv na 
vytváranie módnosti niektorých destinácií. Patria tu aj charakterové vlastnosti určitého 
národa. Udávajú spôsobilosť obyvateľov zúčastňovať sa na CR – potenciálny charakter. 

Realizačné predpoklady cestovného ruchu umožňujú realizovať nároky účastníkov 
cestovného ruchu v strediskách s priaznivými lokalizačnými podmienkami.  Delia sa na 
dopravné a materiálno-technické predpoklady. Dopravné predpoklady patria medzi základné 
podmienky (možnosť, hustota, kvalita dopravného spojenia). Materiálno-technické 
predpoklady vyjadrujú vybavenie územia infraštruktúrou (ubytovacími, stravovacími, 
zábavnými, športovými a ďalšími zariadeniami). Umožňujú uskutočnenie CR, - udávajú 
reálny stav v krajine.   

Na komplexný vzťah medzi dopravnou infraštruktúrou, využitím územia, dostupnosťou 
a mobilitou poukazuje Gutiérrez (2009 cit. in Michniak 2014). Zmeny v dopravnej 
infraštruktúre (napr. postavenie novej rýchlostnej cesty, diaľnice, tunela) alebo vo využití 
územia (napr. vybudovanie lyžiarskeho strediska, aquaparku, postavenie nového nákupného 
centra a pod.) vedú k zmenám v úrovni dostupnosti. Na druhej strane zmeny v dostupnosti 
podľa Michniaka (2014) napomáhajú zmenám vo využití územia, pričom tieto zmeny 
následne ovplyvňujú mobilitu (väčší počet ciest do miest, v ktorých obyvatelia realizujú svoje 
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aktivity). Pri náraste mobility, ktorá prekročí kapacitu dopravnej infraštruktúry, vznikajú 
problémy s dopravnými zápchami.  
 
Problematika riešenia dostupnosti v geografickej literatúre 
Dopravná infraštruktúra ovplyvňuje rozvoj cestovného ruchu viacerými spôsobmi, preto je 
dôležitá analýza priestorovej dostupnosti ako vedecká báza jej výskumu. Problematikou 
riešenia priestorovej dostupnosti vo všeobecnosti a v cestovnom ruchu sa venujú práce 
geografov ako napr. Tolmáči 1998 a 2002; Michniak 2002, 2003, 2006, 2009, 2010, 2014a, 
2014b; Križan 2007a; meraním priestorovej dostupnosti  Križan a Tolmáči 2008. Viaceré 
úrovne štúdia dostupnosti (makroregionálnu, mezoregionálnu a mikroregionálnu) rozlišujú 
Tolmáči a Križan (2004). Kartografickými a grafickými metódami znázorňovania dostupnosti  
sa venujú Križan a Gurňák 2008. Analýzou priestorovej dostupnosti jednotlivých centier 
cestovného ruchu z hľadiska prepravného času v poľsko-slovenskom pohraničí a zároveň 
identifikovaniu potenciálnych skupín návštevníkov a ich početnosti podľa jednotlivých foriem 
cestovného ruchu sa venujú Więckowski, Michniak a kol. (2012a), námety a odporúčania na 
zlepšenie dostupnosti v cestovom ruchu poľsko-slovenského pohraničia Więckowski, 
Michniak a kol. (2012b). Civáň, Némethová a Krogmann (2014) riešili problematiku 
dopravnej obslužnosti verejnou autobusovou dopravou vo vidieckych obciach okresu Nitra. 
Problematikou dostupnosti v geografii obchodu sa venujú Križan 2007a, 2007b; Križan, 
Tolmáči a Lauko 2007 a 2008; Križan a Danielová 2008; Mitríková 2008; Trembošová 2008b 
a 2012; Kunc a kol. 2012; Kunc a kol. 2013; Michniak 2013; Maryáš a kol. 2014; Križan 
a Lauko 2014. Huffov model v mestách Košice a Prešov aplikovali Fertaľová – Mitríková 
a Varga 2007 a 2008; v Nitre Trembošová 2008a. 
 
Príklady metód znázorňovania dostupnosti 
Metódy znázorňovania dostupnosti môžeme rozdeliť do dvoch základných kategórií: 

• grafické metódy  
• kartografické metódy 

Pri grafických metódach znázorňovania dostupnosti ide o vyjadrenie dostupnosti pomocou 
techniky grafov (rôznych typov). Graf je jednoduchou topologickou reprezentáciou aktuálnej 
siete vo forme uzlov a hrán (Goodall 1987, s.197). Ako príklad tejto techniky uvedieme počet 
dostupných supermarketov a hypermarketov v Bratislave do vzdialenosti 10, 20 a 30 min 
(Križan a Gurňák 2008). Na osi x sú znázornené jednotlivé urbanistické obvody a na osi y 
počet dostupných supermarketov a hypermarketov. Čiernou farbou je znázornený počet 
dostupných super a hypermarketov do 10 minút, sivou farbou do 20 minút a svetlou farbou 
počet super a hypermarketov do 30 minút. Medzi grafické metódy patrí aj technika spojitých 
uzlov, či technika štandardizovaných hodnôt rôznych mier dostupnosti, čím sa dajú výsledky 
medzi danými mierami porovnávať. 
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UO – urbanistické obvody, PET – Petržalka a pod. 

Graf. 1 Počet dostupných supermarketov a hypermarketov v Bratislave do vzdialenosti 10, 20 a 30 min. 
Zdroj: Križan a Gurňák 2008 

 

 
A - aquaparky, H – štvorhviezdičkové a päťhviezdičkové hotely, I – podujatia, M – múzea,  N – lyžiarske 
strediská, P – prírodné atraktivity, U – kúpele, Z – kultúrno-historické pamiatky 

Obrázok 1 Počet atraktivít  a ich štruktúra podľa jednotlivých druhov  
v oblasti ohraničenej izochrónou 45´ v slovensko-poľskom pohraničí. 

Zdroj: Wieckowski, Michniak a kol. 2012b 
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Kartografické metódy sú vyjadrené pomocou techniky kartodiagramov, kartogramov, 
bodových, lineárnych (smerových) techník, alebo izochrónovej techniky. 
Príklad techniky kartodiagramov je znázornený na obrázku 1, a to počtom atraktivít  a ich 
štruktúry podľa jednotlivých druhov v oblasti ohraničenej izochrónou 45 minút v slovensko-
poľskom pohraničí. Znázorňuje koľko atraktivít (diagramom je vyjadrená štruktúra 
jednotlivých atraktivít) je možné dosiahnuť v danej časovej vzdialenosti (45´) vo vybraných 
27 strediskách cestovného ruchu. Dostupnosť možno merať aj využitím mier dostupnosti, 
pričom v tomto prípade je aplikovaná miera založená na príležitostiach.  

 
Technikou kartogramov plošne (priestorovo) vyjadrujeme zistenú dostupnosť. Ako príklad 
takejto metódy môžeme uviesť  dostupnosť obyvateľov jednotlivých obcí do okresného mesta 
(Michniak 2003). 

 
Mapa 1 Dostupnosť jednotlivých obcí do okresného mesta 

Zdroj: Michniak 2003 

 
Čím je intenzita farby väčšia, tým je dostupnosť zo stredu danej obce do okresného mesta 
horšia. Techniku kartogramov použil aj Križan (2007) pri regionálnych typoch urbanizačných 
obvodov vzhľadom na dostupnosť supermarketov a hypermartketov v Bratislave, ktoré boli 
hodnotené pomocou 8 mier dostupnosti  a následne štandardizované do jednotlivých typov 
urbanistických obvodov. 
 
Príkladom izochrónovej techniky zobrazovania dostupnosti je spracovanie dostupnosti 
obvodných oddelení policajných zborov na území mesta Bratislava (mapa 2). 
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Mapa 2 Dostupnosť obvodných oddelené PZ mesta           Mapa 3 Identifikácia potravinových púští vo FMR 
             Bratislava              Bratislava 
Zdroj:  Barlík, Križan a Tolmači 2014                                    Zdroj:  Križan, Tolmáči a Lauko  2008 
 
Izochróna je čiara spájajúca body s rovnakou časovou vzdialenosťou od určitého miesta. 
V tomto prípade boli použité izochróny 3, 5, 10, 15, 20, 30 a 45 minút. Čím je intenzita farby 
menšia, tým je dostupnosť horšia. Časovú dostupnosť jednotlivých miest poľsko-slovenského 
pohraničia technikou izochrón použil vo svojej práci aj Wieckowski, Michniak (2012a). 
 
Príkladom bodových techník je mapa Identifikácie potravinových púští vo funkčnom 
mestskom regióne Bratislava (Križan, Tolmáči a Lauko 2008) aplikáciou miery založenej na 
príležitostiach (mapa 3). Najmenším krúžkom sú označené obce,  ktorých obyvatelia majú do 
15 minút dostupné 2 až 5 supermarketov. Čím je krúžok väčší, tým je vyšší počet dostupných 
supermarketov v obci do 15 minút. Štvorčekom sú označené obce, v ktorých sa nenachádza 
žiaden supermarket (podľa Križana, Tolmáčiho a Lauka (2008) ide o takzvané potravinové 
púšte).  

Lineárne (smerové) techniky sa používajú prevažne na znázorňovanie dopravnej 
dostupnosti.  Výhodou tejto techniky je možnosť presného trasovania pozdĺž komunikácií 
a nevýhodou je problematické zobrazovanie hustých dopravných sietí s veľmi variabilnou 
intenzitou dopravy, a to najmä na mapách malých mierok, napr. Podhorský 2002a alebo 
Podhorský 2002b (Križan a Gurňák 2008). Lineárne (smerové) techniky môžu byť 
znázornené pomocou vektorových kartodiagramov (udávajú smer tokov priamočiaro ––>), 
alebo stuhových kartodiagramov (smer tokov pozdĺž komunikácií). Ako príklad 
znázorňovania dostupnosti touto technikou si uvedieme Železničnú dostupnosť poľsko-
slovenského pohraničia (Wieckowski, Michniak a kol. 2012a). Mapa znázorňuje časový 
prístup železničnou sieťou k poľsko-slovenskej hranici z vybraných centier ležiacich 
v susedstve územia pohraničia (Katovice, Krakov, Rzeszów, Trenčín, Banská Bystrica 
a Košice). 
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Obrázok 2 Železničná dostupnosť poľsko-slovenského pohraničia meraná na základe skutočného prepravného 

času v roku 2010 z vybraných centier ležiacich v susedstve územia pohraničia  
(Katovice, Krakov, Rzeszów, Trenčín, Banská Bystrica a Košice) 

Zdroj: Wieckowski, Michniak a kol. 2012a 
 
Cestovný ruch a problematika dostupnosti 
Cestovný ruch je podľa Michniaka (2010) priestorový proces, kde sa na jednej strane  
nachádza zdrojová oblasť  (predstavujúca lokalitu odkiaľ pochádzajú turisti), na druhej strane 
je oblasť realizácie cestovného ruchu (lokalita, ktorá je cieľom pre turistov). Medzi týmito 
miestami dochádza k tranzitu účastníkov cestovného ruchu. Geografia ponúka množstvo 
vhodných nástrojov na štúdium cestovného ruchu, ktorý kvôli svojmu charakteru môžeme 
označiť ako komplexný spoločenský fenomén. Jedným z nich je problematika dostupnosti, 
ktorá podľa Michniaka (2002, 2009, 2014), Križana a Tolmáčiho (2008), Križana a Gurňáka 
(2008) patrí medzi najvýznamnejšie, no najťažšie definované pojmy v humánnej geografii. 
Jednou zo základných úloh pri skúmaní dostupnosti lokality cestovného ruchu je výber 
spôsobu dopravy, resp. dopravného prostriedku použitého pri ceste. Takto je možné (v zmysle 
Michniaka 2013, 2014) rozlišovať dostupnosť verejnou hromadnou dopravou a dostupnosť 
individuálnou dopravou. V prípade hromadnej dopravy je to najmä dostupnosť autobusom, 
vlakom, lietadlom a loďou. Pri individuálnej doprave osôb možno uvažovať o dostupnosti 
osobným automobilom, motocyklom a bicyklom. Okrem týchto spôsobov dopravy má 
v cestovnom ruchu dôležitý význam aj pešia dostupnosť. Dopravná dostupnosť prostriedkami 
verejnej hromadnej dopravy je podľa Michniaka (2009) nesmierne dôležitou podmienkou pre 
udržateľný rozvoj turistických oblastí i jednotlivých stredísk rekreácie a cestovného ruchu. 
Rozhodujúcu úlohu v tomto prípade zohráva na jednej strane dosiahnutá úroveň autobusového 
príp. železničného spojenia s prirodzenými ekonomickými a administratívnymi centrami v 
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rámci príslušného regiónu i štátu a úroveň spojenia s bezprostredne susediacimi turistickými 
oblasťami či okolitými mestami a obcami zabezpečujúca fungovanie prirodzených väzieb 
medzi ich obyvateľmi. Pri výbere strediska zahraničnými návštevníkmi môže dôležitú úlohu 
zohrať aj dostupnosť najbližšieho medzinárodného letiska. Pre efektívne fungovanie 
cestovného ruchu v určitom regióne je podľa Michniaka (2009) dôležité aj vzájomné 
dopravné prepojenie jednotlivých stredísk prostredníctvom verejnej dopravy, významnú úlohu 
má aj dostupnosť najbližšej autobusovej zastávky a železničnej stanice. S neustálym 
rozvojom automobilizmu rastie využívanie individuálnej automobilovej dopravy pri ceste do 
turisticky atraktívnych regiónov. Osobné automobily sa využívajú napr. pri víkendových a 
jednodňových pobytoch, pri ktorých je dôležitý čas prepravy z miesta bydliska, pretože 
automobilová doprava je v mnohých prípadoch rýchlejšia v porovnaní s verejnou dopravou. 
Ďalšou z výhod automobilovej dopravy je lepšia dostupnosť ďalších stredísk v regióne. 
Naproti tomu automobilová doprava má, najmä v chránených oblastiach, negatívny vplyv na 
životné prostredie. Príkladom ukazovateľa dostupnosti turistických stredísk automobilovou 
dopravou je priemerná vzdialenosť do vybraných stredísk z krajských miest na Slovensku 
(Michniak 2009). Je zrejmé, že v dostupnosti jednotlivých stredísk individuálnou 
automobilovou dopravou sú menšie rozdiely ako v dostupnosti verejnou dopravou. 
 
Záver 
Okrem prírodných a kultúrno-historických lokalizačných predpokladov sú medzi jednotlivými 
regiónmi rozdiely aj z hľadiska materiálno-technickej základne, ktorá je predpokladom pre 
realizáciu cestovného ruchu. Jedným z významných faktorov rozvoja cestovného ruchu je aj 
priestorová dostupnosť regiónu. Dostupnosť môžeme jednoducho chápať ako ľahkosť 
dosiahnutia miesta alebo služby z ostatných miest, ktorú môžeme merať napr. prekonanou 
vzdialenosťou, vynaloženými cestovnými nákladmi alebo časom trvania cesty (Clark 1990). 
V tomto článku sme sa stručne venovali vybraným grafickým a kartografickým metódam, 
ktoré sa najčastejšie používajú pri znázorňovaní dostupnosti. Medzi najčastejšie používané 
grafické metódy patrí  technika spojitých uzlov, či technika štandardizovaných hodnôt 
rôznych mier dostupnosti, čím sa dajú výsledky medzi danými mierami porovnávať. 
Kartografické metódy sú vyjadrené pomocou techniky kartodiagramov, kartogramov, 
bodových, lineárnych (smerových) techník, alebo izochrónovej techniky. Záverom môžeme 
konštatovať, že dobrá dostupnosť regiónu tak prispieva k celkovej atraktivite územia z 
hľadiska jeho potenciálnych návštevníkov, naopak slabá dostupnosť regiónu môže viesť 
k nedostatočnému počtu turistov. 
 
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: Doc. Ing. Štefan 
Kireta, CSc.  
 
Táto štúdia je jedným z výstupov riešenia výskumného grantu APVV SK-PL-0061-12 
„Výskum súčasného stavu a možností marketingovej komunikácie významných 
náboženských kultúrnohistorických a pútnických miest v Prešovskom kraji a regióne Slaskie 
prostredníctvom internetových nástrojov s dôrazom na sociálne siete“. 
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